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Abstract 
 Undoubtedly, the Islamic Republic of Iran always faces several dangers in 

terms of ensuring its national security. One of these dangers is creating insecurity in 

society. These insecurities are the result of the terrorist activities of extremist groups 

affiliated with the Salafist ideology, which are becoming more widespread and 

increasingly violent. This study seeks to investigate and determine the impact or 

influence of extremist Salafist political thought on the insecurity of the Islamic 

Republic of Iran. The growing trend of extremist Salafist courses is such that we are 

witnessing many events in Muslim countries every day, and it seems that this issue 

will spread to all Muslim countries. These actions, while causing serious damage to 

the security of Islamic countries, have also created many problems for the 

international community and have led to the introduction of Islam as a source of 

violence in the world. These groups have unsecured the communities of the West 

Asian region and inflicted deadly blows on them. The present study with a 

descriptive-analytical method tries to answer the question that what is the effect of 

the political thought of extremist Salafis in creating insecurity in the Islamic 

Republic of Iran? The type of research in this study is applied and developmental. 

To conduct the research, the methods of studying related texts, collecting 

information through library study, reviewing documents and interviewing experts 

and thinkers in this field have been used. The statistical population of the study is 

about  33 Defenders of the Shrine, experts of the subject matter and university 

professors. To determine the sample size, qualitative and non-probabilistic sampling 

method has been used, based on the results and the fact that the researcher studied, 

the theoretical saturation by conducting the required interviews, the sample size is 

considered equal to 33 people. Based on the theoretical data and also reviewing the 

statistical sample interviews according to the proposed model, the researchers have 

been analyzed the main and secondary research questions and examined the 

influence of extremist Salafist political thought in creating insecurity to the Islamic 

Republic of Iran. Finally, by explaining the results of the extremist Salafist political 

ideas, solutions and suggestions to prevent further insecurity have been presented. 
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چکیده
تان، همواره در اصوص تیمین ام(یت ملی اود با اطتات متعددی روبتو است. بدون تتدید گمهوری اسالمی ای

های افتاای وابسته ها ناشی از اقدامات تتوریستی گتوهیکی از این اطتات، ایجاد ناام(ی در گامعه هست. این ناام(ی
تیثیت اندیشه سیاسی است. این پژوهش به دنبال بترسی و تعیین  به تفکت سلفیون است که با اشونت همتاه گتدیده

های گمهوری اسالمی ایتان است. روند رو به رشد گتیانات سلفی افتاای به نحوی سلفیون افتاای در ایجاد ناام(ی
رسد که این موضوع به کلیة و به نظت می است که هت روز شاهد رادادهای متعددی در کشورهای مسلمان هستیم

من واردکتدن صدمه گدی به ام(یت کشورهای اسالمی، بتای گامعه کشورهای مسلمان تستی یابد. این اقدامات ض
م(بع اشونت در گهان معتفی  ع(وانگهانی نیز مشکالت فتاوانی الن نموده و باع  شده است تا دین مبین اسالم به

. پژوهش اندها وارد کتدهها، گوامع م(طقه غتب آسیا را به ناام(ی کشانده و ضتبات متگباری بت آنشود. این گتوه
تحلیلی سعی در پاسخگویی به این سسال دارد که اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در ایجاد  -حاضت با روش توصیفی

باشد. بتای ای میدارد؟ نوع تحقین در این پژوهش کاربتدی و توسعه چه تیثیتی های گمهوری اسالمی ایتانناام(ی
ای، بترسی اس(اد و آوری ااالعات از اتین مطالعه کتابخانهانجام این پژوهش از روش مطالعه متون متتبال و گمع

نفت از  35بتده شده است. گامعه آماری پژوهش حدود  نظتان در این زمی(ه بهتهمصاحبه با متخصصین و صاحب
ت گیتی کیفی و غیباش(د. بتای تعیین حجم نمونه از روش نمونهمدافعان حتم، کارش(اسان موضوع و اساتید دانشگاه می

های مورد نیاز به اشباع نظتی رسیده، احتمالی استفاده گتدیده که بت اساس نتای، آن و ای(که محقن با انجام مصاحبه
های و همچ(ین بترسی مصاحبه های نظتینفت در نظت گتفته شده است. محققین بت اساس داده 35حجم نمونه بتابت با 

های اصلی و فتعی پژوهش پتدااته و وتحلیل سسالشده به تجزیه ی نمونه آماری با توگه به مدل ارائهشدهانجام
های گمهوری اسالمی ایتان را مورد ک(کاش و تحلیل قتار بترسی تیثیت اندیشه سیاسی سلفیون افتاای در ایجاد ناام(ی

گلوگیتی از بتوز  هایی بتایهای سیاسی سلفیون افتاای، پیش(هادو در نهایت با تبیین نتای، حاصل از اندیشه اندداده
 شده است.ناام(ی بیشتت ارائه

گهان اسالم. ،ناام(ی ،تکفیت ،سلفیت ها:کلید واژه
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 مقدمه
 گتاییحدی  به که اندیشه و سیته به بازگشت بت مبت(ی است مکتبی اور کلی سلفیتبه

 هتگونه نفی و روایات و آیات ادا، به تمسک مکتب این در ویژگی عمده .شوندمی ش(ااته

 هاآن تتینمهم که گتفت شکل عواملی و علل پی در فکتی گتیان این .است تیویل و تفسیت

 دوم الیفه زمان در حدی  کتابت م(ع از پا احادی  گ(جی(ه رفتن بین از ناپ یتگبتان ضایعه

 که است هاییناام(ی هاآن از یکی که روبتو است متعددی مشکالت با اسالم گهان امتوز. است

 اقدامات از ناشی که هاناام(ی این .است شده مواگه آن با گمهوری اسالمی ایتان در ااصه

. است گتدیده همتاه بیشتتی اشونت با است، سلفیون تفکت به وابسته افتاای هایگتوه تتوریستی

 گهان هایناام(ی افتاای در ایجاد سلفیون سیاسی اندیشه ش(اات تیثیتاین مقاله به دنبال بترسی و 

 رادادهای شاهد روز هت که است نحوی سلفی افتاای به گتیانات رشد به رو روند است. اسالم

 ضمن اقدامات این او . هستیم مسلمان از گمله گمهوری اسالمی ایتان کشورهای در متعددی

 الن را فتاوانی مشکالت نیز گهانی گامعه بتای کشورهای اسالمی، ام(یت به گدی صدمه ایتاد

 ها،گتوه این .است شده معتفی گهان در اشونت م(بع ع(وانبه اسالم مبین دین متیسفانه و نموده

 .اندکتده وارد هاآن بت نیز متگباری ضتبات و اندالبیده مبارزه به را ااورمیانه م(طقه گوامع

. این  های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فته(گی، قضایی و...مفهومی است با زمی(هام(یت، 

و ای(که گزء علوم غیت دقیقه بودن به لحاظ کیفی اگتماعیبسیاری از مفاهیم علوم مفهوم همان(د 

مفهوم ام(یت، مصونیت از تعت   فاقد تعتیف مشخص، واحد و مورد قبول همگان است.باش(د، می

و تصتف اگباری بدون رضایت است و در مورد افتاد به مع(ی آن است که نسبت به حقوق و 

حقوق آنان به مخااته نیفتد و  وگههیچبیم و هتاسی نداشته باش(د و به مشتوع اود  هایآزادی

در گامعه  -به این مفهوم  -هیچ عاملی حقوق مشتوع آنان را تهدید ن(ماید. لزوم و ضتورت ام(یت 

از  هاآنمشتوع، مصونیت  هایآزادیو الزمه حقوق و  شودمیاز ابیعت حقوق بشتی ناشی 

 .اتات و تعدیات استتعت  و دور ماندن از مخا

 از بسیاری که است بوده بتاوردار اهمیتی چ(انآن اسالم از تاریخ در سلفی تفکتات شکبی

و  نبوده شیعیان مختص رویه این .است نموده هاآن پیتامون روش(گتی به وادار را نظتانصاحب

ای که میزان گونهه؛ بهکشاند م(تقدان دایته به تس(ن را حتی قبل از شیعیان اهل متفکتان از بسیاری
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 م(ابع اک ت میان، این در .است نظتان شیعهانتقاداتشان از تفکت سلفیه چ(دین بتابت انتقادات صاحب

 ماهیت دادنو نشان وهابیت مقابل در شیعه عقاید از دفاع هدف با س(تی صورتبه موگود فارسی

 .است شده تیلیف وهابیت اودمت(اقض و صادقانه غیت

 مسئله بیان
 از و یکی هست و بوده پژوهشگتان از بسیاری بح  مورد موضوع گتیسلفی مقوله

 بت روز هت و کتده ایفا ایم(طقه هایسیاست در بسزایی نقش اایت هایسال در که هاییگتیان

 گستتده هایانحتاف به نظت .است سلفی شود، گتیانمی افزوده م(طقه در آن نفوذ گستتش دام(ه

 شدهش(ااته م اهب دیگت عقاید حوزه به آن دام(ه متیسفانه که اسالم گهان رد سلفیان اندیشه

 راه ت(ها را اود و دارد گهانی داعیه گتیان این ای(که به توگه با و کتده ستایت نیز اسالمی

 دیگت سوی از داند؛می س(ت و قتآن از اود ااص تفسیت متهون را این امت و داندمی بخشنجات

 رواز این است، شده واقع اسالم دشم(ان حمایت و اقبال مورد س(ت و قتآن از هاآن تفسیت افتاای

 .ک(دمی پیدا چ(دان دو ضتورت هاآن نظتی و فکتی مبانی بازاوانی و ش(اسایی

 دشمنان جمهوری اسالمی ایران همواره درصدد ایجاد ناامنی در کشورمان هستند. این

 با است، سلفیون تفکر به وابسته افراطی هایگروه یتروریست اقدامات از ناشی که هاناامنی
 اقدامات این ای(که است مشخص آنچه ابتدایی، بترسی در. است گتدیده همتاه بیشتتی اشونت

 ناشی اسالم گهان در ویژهبه روز، مسائل به فکتی گتیان این م هبی سیاسی اندیشه از ناشی

 از هاآن اقدامات ای(که با و هست(د ااصی اییشهاند و فکتی مبانی دارای افتاای سلفیون .شودمی

 سبیل فی گهاد اقدامات این اودشان عقیده به اما شود،می تلقی حتام م(صفی مسلمان هت دیدگاه

 و شکل به و تتوریستی اقدامات از ایمجموعه ک((د،می تلقی گهاد هاآن که آنچه .است اهلل

 این .ک(دمی تهدید را اسالم گهان شیانه است کهوح و آمیزگ(ایت شدتبه و انتحاری ایشیوه

 بعضاً  نیز معتدل سلفیون بطوریکه شده، مبدل گدی تهدید به آسیب حوزه از امتوزه فکتی گتیان

 این فکتی م(بع تتینمهم ع(وانبه حتانی تیمیه ابن. گیتندمی قتار هاآن تتوریستی حمالت مورد

باش(د می وی هایاندیشه از متیثت آن گهادی نوع ویژهبه حاضت عصت سلفیون و شده ش(ااته گتیان

 گمله از متعددی تتوریستی هایگتوه پیدایش باع  امتوزه افتاای سلفیون . 26: 2232نجات، )

 که گتدیده...و ال(صته، داعش الس(ه، گبهه انصار انصاراالسالم، گ(داهلل، الفتقان، االبان، القاعده،
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 . 29: 2233است )نوحی،  کتده پیدا گهانی ااورمیانه آوازه در صهاا ها،آن اقدامات سوء اثتات

 هایستویا تیثیت تحت ها استمدت که متعصب هایگتوه و گتیانات این از صدماتی البته

 قتار  پاکستان و عتبستان)مسلمان  کشورهای از بعضی و اروپایی کشورهای بتای ااالعاتی

 به اهللگ(د گتوهک متوگه توانمی را آن عمده که است آمده وارد نیز ایتان به اند،گتفته

 سلفیون سیاسی ل ا این تحقین به دنبال این است که اندیشه. نمود ریگی عبدالمالک ستکتدگی

گمهوری اسالمی ایتان داشته است؟ ل ا محققان بتای رسیدن به  هایناام(ی افتاای چه تیثیتی بت

افتاای و سپا مبانی اندیشه سیاسی ایشان را مورد  پاسخ سساالت فوق، ابتدا مبانی فکتی سلفیه

 ده(د.تحلیل و بترسی قتار داده و سپا تیثیت آن بت مقوله ام(یت را در گستته مورد نظت توضیح می

 و ضرورت تحقیق اهمیت
 متعددی رادادهای شاهد روز هت که است نحوی سلفی افتاای به گتیانات رشد به رو روند

 این او . یابد تستی مسلمان کشورهای کلیة به رسدمی نظت به و یمهست مسلمان کشورهای در
 مشکالت نیز گهانی گامعه بتای کشورهای اسالمی، ام(یت به گدی صدمه ایتاد ضمن اقدامات
 .است شده معتفی گهان در اشونت م(بع ع(وانبه اسالم مبین دین متیسفانه و نموده الن را فتاوانی

 و اندالبیده مبارزه به را اصوص گمهوری اسالمی ایتانااورمیانه و به م(طقه گوامع ها،گتوه این
 .اندکتده وارد هاآن بت نیز متگباری ضتبات

م(افع  ها بت علیه ام(یت ملی وگیتی اصلی اعمال مختب این گتوهدلیل ای(که گهت به

گتدد تا از درستی بازش(اسی ای گمهوری اسالمی ایتان است، ضتورت دارد این ایف بهم(طقه

های ل ا در سه ب(د ضتورت گستتش ناام(ی بیشتت در محیال ام(یتی غتب آسیا گلوگیتی شود.

 آید:شتح ذیل می تحقین به

تکفیتی علیه گمهوری اسالمی ایتان در صورت عدم  -های سلفیافزایش تهدیدات گتوه -2

 ها.تدوین ش(اات مت(اسب بتای مقابله با آن

های سلفی تکفیتی با گمهوری اسالمی ایتان و مبارزه با م هب بل گتوهاستمتار و توسعه تقا -3

 .اود کی شمارهع(وان دشمن تشیع به

هایی از های تکفیتی در اغلب کشورهای همسایه و بخشهای فعالیت گتوهافزایش زمی(ه -2

 کشورمان.
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 ادبیات تحقیق

 تحقیق: پیشینه
 بسیاری که است بوده بتاوردار اهمیتی نچ(اآن اسالم از تاریخ در سلفی تفکتات شکبی 

 شیعیان مختص انگیزه این .است نموده هاآن پیتامون روش(گتی به وادار را م(صف اندیشم(دان از

 م(ابع اک ت میان، این در .است کشانده م(تقدان دایته به نیز را تس(ن اهل متفکتان از و بسیاری نبوده

 ماهیت دادنو نشان وهابیت مقابل در شیعه عقاید از دفاع هدف با س(تی صورتبه موگود فارسی

 سعی گوان محققان اایت هایسال در البته .است شده تیلیف وهابیت اودمت(اقض و صادقانه غیت

 و سیاسی و فته(گی عوامل تاریخی، ریشه و ک((د نگاه موضوع این به دیگتی زوایای از اندکتده

 .ده(د قتار قهمورد مدا وهابیت گیتیشکل در نیز را ...

 ها:نامهپایان

های گتیانات سلفی اهل س(ت بت ام(یت ملی گمهوری نامه با نام بترسی فعالیتپایان - 2)

زاده و با راه(مایی دکتت علی کتیم  2239اسالمی ایتان با تیکید بت گماعت تبلیغی در بلوچستان )

راه(مای بسیار م(اسبی در  ست؛ا زمانی سعید محمد مشاوره بتادر سید مهدی حسی(ی توسال بتادر

نامه ضمن بترسی دقین ب(دی گتیان سلفی تکفیتی و نقش آن در ام(یت است. این پایانابقه

ام(یت ملی، به ارائه راهکار مقابله و مهار این  گماعت تبلیغی در م(طقه موردنظت و تهدیدهای آن بت

 گتیان در کشور پتدااته است.

بت   اتیقت قادریه) ناظمی باقتآبادی که به تیثیت تصوف اسالمینامه بتادر فتدین پایان - 3)

و تحلیل آماری به    پتدااته است. با استفاده از روش تحلیل محتوا2232های سلفی )مهار گتیان

های سلفی فعال در م(طقه اورامانات را نامه اود، گتوهایشان در پایان آزمون فتضیه پتدااته است.

اد نتای، حاصله و با لحاظ قتار دادن بتای مالحظات ام(یتی از اتیقت قادریه معتفی کتده و به است(

 های مهار سلفیت را معتفی کتده است.ع(وان فتصتی بالقوه و در ااتیار یکی از راهبه

گتایی م هبی در نامه مقطع کارش(اسی ارشد آقای محمد گهانی با نام اقلیتپایان - 2)

نامه با راه(مایی دکتت اصغت که این پایان   است2239ت ملی  .ا.ایتان )بلوچستان و تیثیت آن بت ام(ی

گتایی اقلیت»افتخاری و مشاوره دکتت محمد رئیا زاده انجام گتفته است. سسال تحقین ایشان 

لحاظ تخصصی و  و به« گ ارد؟م هبی در بلوچستان چه تیثیتی بت ام(یت ملی  .ا.ایتان می
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گتدد. در های م(اسب تحقین در این زمی(ه پیش(هاد مین یکی از نمونهع(وامحتوایی قوی است و به

ب(دی م اهب اهل س(ت، این پژوهش ضمن بسال و واکاوی ام(یت در ابعاد نتم و سخت و ابقه

گتایی م هبی و در نهایت صورت االقانه به فتآی(د تبدیل اقلیت م هبی به گ(بش فعال اقلیتبه

 ات تتوریستی و ایجاد بحتان ام(یتی پتدااته شده است.گتایش به رادیکالیسم و اقدام

 «گتی در استان کتدستان و تیثیت آن بت ام(یت گمهوری اسالمیتفکتات سلفی» نامهپایان - 9)

تفکتات سلفی در »  توسال بتادر محمدرضا اربابی پژوهش شده است و به این سسال 2235)

 پاسخ داده است.« دارد؟ کتدستان چه تیثیتی بت ام(یت ملی گمهوری اسالمی

 ها:مقاله

تهدیدها و آورده با ع(وان  مطالعات صلح المللیبینمتکز ای که در مقالهمی(ایی  - 2)

ها اشاره نموده به بتای از تهدیدها و فتصت بتای گمهوری اسالمی ایتان داعشهای فتصت

 است.

با تتوریسم در گمهوری  ای تحت ع(وان راهبتد مقابلهافتخاری و همکاران در مقاله - 3)

از  های عی(ی تاریخی، بعدتحلیلی و تکیه بت داده -اسالمی ایتان با استفاده از روش توصیفی

های گمهوری اسالمی ایتان از ناحیه تتوریسم اشاره دارد و تعاریف راهبتد و تتوریسم به آسیب

ابله بهته گتفته، درصدد مدت بتای مقدر عین حالی که از ابزارهای نظامی و تاکتیکی در کوتاه

کتده است گمهوری اسالمی ایتان راهبتد پیشگیتی،  و اشاره های تتوریسم است؛مبارزه با ریشه

های تدافعی ویژه و در اقدامی ابتکاری، راهبتد تتکیبی در پتتو مهار و مقابله را در پتتو سیاست

 است. صلح عادالنه گهانی را دنبال نموده

 استتاتژیک مطالعات متکز فکتی روندهای گتوه همکاران در اواگوی و پیمان - 2)

، در این SWOTمدل بتاساس تحلیلی داعش مقابل در ایتان استتاتژیک هایااورمیانه، بایسته

 مورد داعش مقابل در ایتان م(اسب راهبتد اتخاذ موضوع روش حول پژوهش تالش شده تا این

 گیتد. قتار استفاده

  در تحلیل بحتان رفتار سیاسی داعش، SWOTمدل راهبتدی )» نای تحت ع(وامقاله - 9)

در فصل(امه  39توسال متتضی شیتودی در سال « رفتهای بتونگمهوری اسالمی ایتان و راه
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رفت را ارائه های بتونهای سیاسی به چا  رسیده است که بتاساس این مدل راهبتدیپژوهش

 داده است.

 ها:کتاب

گتدآوری و ت(ظیم شده توسال اکبت عابدی  «تکفیتی -های سلفیتیانآش(ایی با گ»کتاب  - 2)

توسال متکز باقتالعلوم )ع  م(تشت شده است و م(بع م(اسبی بتای  2235 و دیگتان که در سال

داعش در عتاق و سوریه  هایتکفیتی در کشورهای مختلف و تاکتیک -ش(اات گتیانات سلفی

العالی  ای )مدظلهاز نگاه امام اام(ه «گتیان تکفیتی»به  در انتها و و نقاب قوت و ضعف این گتیان

 پتدااته است.

سوی دانشگاه امام  و از 2232سال  نوشته دکتت اصغت افتخاری است که در «ام(یت»کتاب  - 3)

دی(ی مورد بح  قتار گتفته و صادق )ع  به چا  رسیده است. در این اثت، ام(یت از م(ظتی درون

 کتاب را حاوی اندیشه و نظتی تازه ارزیابی کتد. تواناز این حی  می

به  2237که نوشته دکتت غالمتضا عالماتی در سال « نگتها و تهدیدات درونآسیب»کتاب - 2)

ها و تهدیدات شمال غتب چا  رسیده و در واقع بتگتفته از رساله دکتتی ایشان است به آسیب

 راهبتدهای مقابله پتدااته است. به تدوین"SWOT" در مقابل آمتیکا است که با روش

 اند، لکنپتدااته هاآن ریشه و وهابی سلفی تفکت معتفی به عمدتاً ،قبلی هایپژوهش در

 معتفی ضمن در این تحقین سعی شده است ل ا. اندگتفته قتار توگه مورد کمتت تفکت این پیامدهای

 از پا و نموده بیان تس(ن اهل اصلی م اهب و فِتَق با را آن تمایز اوالً اندیشه، این دقین

 ویژهبه اسالم گهان در آنان عملکتد و حضور از وضعیتی نقشه ارائه و آن دقین ش(اسیگتیان

 نظت به ل ا .سازیم مطتح روش(ی به را ااورمیانه کشورهای در آنان آمیزاشونت رفتار ااورمیانه،

 گتامی مخااب به فتاایا سلفیون اصوص در مشخصی و روشن نگاه روپیش تحقین رسدمی

 .داد اواهد

 تکفیر شناسیمفهوم واژه

 اامع( چ(دین واژه ینا ایبت لغت معاگم در. ستا« کفت» داما از تفعیل ببا رمصد ،تکفیت واژه

 افتاک را کافت. ستا شئ نپوشاند کفت صلا: گویدمی بلعتن السا در رم(ظو بنا. ستا هشد گفته
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 نلماامس ادرتاب به کسى که ستا آن تکفیت. ستا هپوشاند را او قلب همه ،کفت نچو ،مىگوی(د

 دادنبتانس اتایز گتدد؛بت می نفت دو آن از یکى به کفت رت،صو ینا در. کافت ای: بگوید داو

، هاگفت دروغ تاگا و بواا که گفته سترا گتا دروغ؛ یا و ستا سترا یا نمسلما بتادر به کفت

 یاامع( هاب را تاتکفی یناهمچ( وی. گتددبت می وی داو هب کفت ن،مسلما ادربت تکفیت واسطهبه

 و ی(هاس روی بت ستد دو دننها رات،کفا اتین از نگ(اها نپوشاند الح،س در ربمحا نپوشاند

ست ا آورده ،مىشوند ام داو صاحب بتابت در تعظیم روی از که کسانى همان(د ننساا ینح(اا

 از یتایگد بتابت در ننساا ینح(اا و هگ(ا نپوشاند در را تکفیت ی،بیدز . 252-ق 625 ر،م(ظو بنا)

 ننامید افتاک و انتایگد هاب تاکف دادنبتانس یاامع( به را تکفیت همچ(ین. ستا آورده تعظیم روی

 در تکفیت ب(ابتاین ؛تاسا تاتکفی حىاطالصا موامفه نهما ینا و  73- ق 323ی،بیدز) آورده نناآ

 . 73 -ق 323ی، بیدز) ستا او دنشمتکافت و ییگتد به کفت دادننسبت موردبح ، مصطلح مع(ى

 اسالمی فرهنگ در تکفیر

 آن ىاساسا هایب(یان هاب نیدابخشامقو و مىاسال گامعة مستحکاا بت ارههمو اسالم هایآموزه

 ردوابتا و تااتبااار یالامح سازیسالم در که داده ئهارا نمسلمانا به را تعالیمى و شتهدا تیکید

 هاینعمت از ىایک ع(وانبه گتماعىا یپیوندها از رآنق ،ستارا ینا در. ستا مسثت ربسیا هاشهاندی

/ اتحجت) داندمی ادریتاب و توااا بتاساس را نلماناامس ةابطرا و  222/ انتاعم) دهتاب ماان لهىا

 و مىالسا عةگام تااثب نداشدارادشه باموگ هاک ریاافتر و لعماا از تا اواهدمی نناآ از و  22

 که تکفیت متهاا از آنتاق . 23-22/ اتتاحج) ک((د پتهیز شود،می نناآ نمیا در تفتقه تشدید

[ رظهاا] شما دنز هاک ىاکس هاب: گویدمی و دهنمو نهى ،ستا نمسلمانا نمیا ردبتاو عنو بدتتین

 هیدد نیز تیاروا در دیتاهبرا الیماتع نایا . 3/ ءاانس) نیستى مسمن تو مگویید ک(د،می المسا

 آن همان(د ،بگوید افتاک دواا نلماامس ادرتاب هاب ىاشخص ههتگا: نددفتمو  ص) پیامبت. شودمی

 ستا زمال نبت مسلمانا: فتمای(دمی  ع) دقااص مااما و  32/ 2 ،متقى) ساندر قتل به را او که ستا

 محبت به میختهآ نوااتع از و ندزااس اکیدنز دیگتایک هاب را داو هایدل تا کوشش ک((د

 تا ک((د عاافه ازتابا دیگتایک به نسبت و نمای(د تساامو انم(دزنیا به نسبت ؛نک((د ارگ وفت

 یکى در که هشد نقل . 0/3 ،املىاع تاح) داندگت  33/ تحاف« )بی(هم ءحمار» نداواد لقو اقمصد
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 با و دکت حمله شمشیت با د،بو غ(ایم حمل لحا در که دیمت به درداءبوا منا به مسلمانى ،ستیهها از

 هگ(ا سحساا داو در آن از پا ؛گتفت را او غ(ایم و کشت را او ،گفت «اهلل اال لها ال» او ی(کها

 در کشتى را او اچت: فتمود و داش تاحرانا  ص) پیامبت. گفتز با را اماگت و مدآ پیامبت دنز و دکت

: دفتمو ص ) پیامبت. دبو تتس روی از او المسا هاک داد پاسخ درداءبوا د؟کت المسا رظهاا که حالى

 دینکت تصدین را او تو لىو د،کت هگاآ دشاو نباز به را تو او دی؛نبو آگاه او دل از که تو

 ایبت اردمو ینا . 0/ 6،هی مى) ستا همدآ نیز س(ت اهل م(ابع در نقل ینا مشابه . 2/ 2 ،ابتسى)

 لبتها. ستا کافى یکدیگت به نسبت اسالمی قتاف و هبام  هلا امحتتا ت بیت و تکفیت از یگلوگیت

 با که ستا ینا نه ک((د،می دهستفاا تاتکفی هاحتب از هاک انىاکس که دنمو توگه نکته ینا به باید

 لکم ،سبابىا و علل به وی که معتقدند هابلک دان(د،می کافت را او مقابل فات المسا به وربا دگوو

 و علل ینا یاآ که یدد باید لیکن. ستا هداش افتاک هانتیج در و داده ستد از را اسالم و نیماا

 مخالف المسا تعالیم با هاآن از ریبسیا هاک تاسا آن تاحقیق شود؟می تکفیت موگب ب،سباا

 ست.ا باال و اردند متق(ى ىای(د یاامب( ،گتفته رتصو یتکفیتها نتیجه در و ستا

 تکفیری اندیشه بروز هایریشه

  یحدی هایالف  ب(یان

 فهمیک، اای غیندرو ی دحاا الن ی،تکفیت ندیشةا وزبت هایریشه تتینمهم از یکى

 عام(ب تینابتت آن،قت از پا و دارد شتعیه لةاد بین در الیىوا هگایگا حدی . ستا معتبتث یدااحا

 نیز افتو ورصد در فقها اتمست(د از یکى . 3 ،بانىر) ستا شتیعت مقاصد به ستیابىد ایتاب

 ىابتا دت(ااسا هاب  223-220/ 2 ر،داص ؛202 ،ىانابحت) یعهاش یاافقه ل،م ا ببا از. ستا  ایدحاا

 افتو او هاب بوامتب محکاا سایت و ناصبى دنبوکافت به ، 30/ 2 ،عاملى حت ؛200/ 3 ،کلی(ى) ی دحاا

  363 دی ح ،6/ 3 نه،لسا ،ماعاص ىابا نابا) ی دحاا بتاى دست(اا به نیز س(ت اهل یفقها. اندداده

 ویفتا و سایلر و کتب ،هاتیمی نابا ؛2وع،لفتا ،محمد ،مقدسى) اندنامیده کافت و فضىرا را نشیعیا

 حات قابل نکته دو ی دحاا رابادر  .223/ 3 ن،ضوبا بنا ؛302 ،سیواى ؛26 ،لفقهافى تیمیه بنا

 داده ننشا و دیتگ ارقت توگه ردمو ی دحاا دالیل رااابدر وتاامتف هاینگاه هانکآ نخست ست:ا

 اتم تکفیت به هانگاه همة و ستا مسثت وتمتفا هایگیتینتیجه در چگونه هاتفاوت ینا که دشو
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 نمخالفا بت کفت هاآن به دست(اا با ریاباا مشایخ از ىابتا که ی ىدحاا رابادر لم ا ببا از. شودنمی

 در وارد کفت باید که ستا معتقد ه ر) امی(ى مماا نچو ىافقیه . 202، ىانابحت) اندنموده دت(ااسا

 (خاس از غیت رفمعا ببا در وارده تیاروا س(خ و دشو تاکف باتامت از بعضى بت حمل ت،یاروا ینا

/ 2 ره،لطهاب اکتا ،امی(ى) اردند نمخالفا کفت بت اللتد ت،اایروا نایا و تاسا ىافقه تاایروا

 بنا) ستا اللتىد و یس(د گهت زا هاآن صحت ،ی دحاا قبیل ینا در دوم نکتة . 232-232

 گتا ماا د؛شو قعوا تکفیت مست(د تواندمی ،باشد متما و متا گهت دو هت از حدی ى گتا . 25 رک،فو

 تاسا ناممک ی ىدااحا چ(ین. شودمی فهمیک، موگب ،باشد شتهدا لشکاا گهت دو از یکى از

 نایا ىاکل عداقو به مسئله تا ودشمی سبب ،ی دحاا قبیل ینا اللتد ردمو در یددتت. باشد لوامجع

 ست.ا تکفیت از دداریاو و بحتیاا ،تکفیت در صلا که ستا پتواضح. دشو عگاار بااب

 از یکى را آن و هشد یادآوری حدی  معلو در نظتانصاحب یسو از حدی  گعل مسئلة

، الهیجى ىقتبان) ستا دهبت یشاپ اعتباریبی ةامتحل تا را آن که انددانسته س(ت و حدی  تفاآ

 از پا حاکم سیاسى نگتیا تمااداقا از ىایک ،یناغدرو ی دحاا گعل که معتقدند بتاى . 72

 و گعلى ی دحاا ستارا این در و دهواب دواا لطةاس یماتحک ایبت امیهب(ی دوران در ویژهبه پیامبت

 به تحضت از نام(اسب ایچهته و داش ناال زانی  ع) ىاعل تتاحض یتاشخص حدما در ىاهوا

 در ویژهبه) س(ت اهل یىروا م(ابع در لوامجع  ایدحاا متیسفانه . 373، فخلعى) شت(داگ  نمایش

 . 72، ىاالهیج انىاقتب) نیست کم  ضعیفه ی دحاا کتب

 «االثث الا ىال(با دابع ساال(ا داتار» ی دحاا همان(د ی ىدحاا نیز شیعه روایی م(ابع در

 ىابتا که ایگونهبه است؛ تیمل قابل آن اللتد که شودمی هیدد  399 ص هامش ،3 ،ىاکلی()

 قتل و نجاست و کفت موگب آنکه مصطلح ممفهو به ،یتروا در شدهمطتح ادتدار که دامعتقدن

 لسور مشى از تاگشزبا و عگور نوعى و الیتو نپیما تناشکس ممفهو به بلکه ،نیست شودمی

 ،سبحانى ؛23 ،گلپایگانى یموسو) تاساو تعتت ردمو در او یصایاو عایتر معد و  ص) عظما

 . 33/  3 ،لشیعهاعقائد على اءضوأ

 عقیدتی و های فکتیب  ب(یان

 هبا ام وانتاپی م هبى داتعتقاا و یفکت مبانى ی،تکفیت ندیشةا وزبت در یگتد عامل
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 از. ک((دمی تکفیت را داو مخالف آن، سساابت و ستا سمقد و مهم نناآ دنز که ستا مىاسال

 اات را یکدیگت اسالم، نگها عمده وهگت دو تا هشد باع  که ستا مامتا مسئلة ،مبانى نیا هاگمل

 لمینامس بین که فىالاتا لیناو: گویدمی میینت االسالمقاال در یشعتا. ه(دد قسو تکفیت زتام

 یتایگد . 3 ی،عتاشا) دواب تاماما مسئلة در نناآ تالفاا د،کت وزبت  ص) پیامبت از ااپ

 یک ایبت اسالم در یشمشیت ایتز د،بو مامتا ااتالف ،متا بین ااتالف تتینرگبز: گویدمی

و  م هبى تتعصبا . 39/ 2 ،شهتستانى) شد هکشید مامتا بت که نچهآ م ل ،نشد هکشید ی(ىد قاعده

 ىابعض ىاحت ؛تاسا هامعتزل و هاعتاشا داهمان( ىامکال یااستههد و قفت بین تکفیت سساا ،ىامکال

 کفت باموگ ت،ااثبا  تابت ف هاک اندکتده تکفیت ریموا ااات به را بیتاهل نشیعیا ن،متعصبا از

 هایشر از آن ایتانظ و آنتاق فاتحتی هاب شایع لقو همان(د هاآن ک تا کهاین به سدر چه شود؛نمی

 تاسا ىامکال مسائل ه،یددگت یگتد اایفة بت ایاایفه تکفیت موگب که مسائلى ک تا. ستا باال

بت  تیندشها به فمعتت رستفساا پى در تحضت آن و شتهاند ص ) پیامبت نماز در ایسابقه که

 ائلامس تاب ریپافشا چ(انچه که ستا کتذ نشایا . 72- 50 ،لکفتوا نإلیماا ،سبحانى) آمدنمی

 همان(د رییانباز و بنامطلو رثاآ به م(جت دد،نگت لک(تت هبام  وانپیت بین در اعتقادی و یتافک

 هایریشه. گتددمی بهشت و ابثو الب فهد با دیعتقاا مخالف از گیتیو انتقام تاتکفی

 ست.ا اریشود رکا ینا و دشو لبطاا هاآن کهاین مگت د،کت عال  تواننمی را دیااعتقا

 های سیاسیب(یان   

 نیعیااش ندانااوىافضرا که هشد گفته. دارد سیاسى یشهر اسالم یخرتا در تکفیتها از بتاى

 و نیعیااش تکفیت ایبت الحصطا یک« فضر» و ستا قبیل ینا از فضر به نناآ دنکتمتهم و

 از هابلک ارد،ند صحیحى فقهى و شتعى یمب(ا و دهبو گتماعىا و سیاسى صح(ة از نناآ سااتندور

 ىایک . 220 ا 22/ 2 ،لال(حا و لالملا ىاف ثبحاا ،سبحانى) ستا بتااسته لمعلو فعت یک

 هشد دهمتاش  وامتف یتاما ،حابهاص سایت بت  ع) على شتندایبتتت به شیعه وربا فتص: گویدمی

 فهم ها دراموی روش ذوانف انگتابی ر،واما ینا ؛ستا زاتمجا تتینسخت مستحن صاحبش که

 در . 32 ی،تابص) کتدندمی کتت را دبو بیتاهل م(اقب و فضایل به بمتبو هتچه که دبو مىاسال

. ستا قبیل نایا از گیتد،می رتصو یتکفیت هایگتوه توسال که تکفیتها از ایارهپ نیز ما دوران
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 داو سلطة حف  و حاکمیت تحکیم ایبت گتسلطه و حاکم هایقدرت مطامع که اندگفته بتاى

 هاآن مانع که انىاکس از رییاابس و ستا تیمل قابل ،تکفیت گو دیجاا راه از مىاسال یهارکشو در

 . 32  ،صفاتا) اندگتدیده تاتکفی ،مىالسا هبام  وانپیت یا و نمفتیا از بتاى ستد به اند،بوده

 تاریخ بستر در تکفیر

 در ار واا و رده هلا اعمد نگتیا دو به اسالم نگها در تکفیت لیةاو یخىرتا هایریشه

 بعت قبایل از بتاى رششو نگتیا در را آن ستآغاز که ادتدار مسئلة. گتددمی زبا المسا رداص

 تهتاش رده هاب نااارمو میان در ،یافت توانمی  ص) پیامبت تفاو از بعد مدی(ه حکومت هاعلی

 عموضو ینا یخىرتا اهمیت در . 292/ 3،ثیتأ بنا ؛227/ 2 ذری،ب ؛2/239 ی،قدوا) ستا هایافت

 ناامی دواموگ تاافالاتا تینانخس فایرد در ،مامتا از پا را مسئله ینا بتاى که با همین

 ها،گ(  نایا در . 2/35 ،شهتستانى ؛5/232 ،یخرلتاا و ءلبدا ،مقدسى) اندداده ارقت نمسلمانا

 ملىاواع . 933- 932/ 3 ی،ابت) ندااو یند از ر اا و کافت را داو نضارمعا فتالا هستگاد

 را تاتکفی تواندمی که شتهدا نقش رده هلا به کفت بنتساا در یپیامبت یعااد و تکاز ادنند مان(د

/ 2 ،یناما ؛76/ 2 ن،ااالک نابا ؛259 ،299/ 3 ،تاثیأ بنا ؛933/ 3 ،همو) ک(د توگیه فقهى هیدگاد از

 اند،بوده متتد اندشده تکفیت دوره آن در که کسانى از بعضى یا تمامى واقعاً ی(کها رابادر . 333

 ادتافا یواس از ىاحت رهااب نایا در را دهاایدتت ،یخىراات هایگزارش بتاى و دارد دگوو یددتت

 یخىرتا قعةوا . 35/ 2 ،شهتستانى ؛232/  ،یخرلتاا و ءلبدا ،مقدسى) دهدمی ننشا الیفه به یکدنز

  ع) على مماا هسپا در اىافتا و روت(د هىوگت ار ،او. ستا ار او غائلة ،تکفیت می(ةز در یگتد

 از «اهلل الا ال حکم» رعااش ااب ،تاحکمی یةاقض هاب ا تاعتا در صفین گ(  نگتیا در که نددبو

 رأی از و دهتاک هار را تحکیم مسئلة تا ست(دااو ع ) مماا از نناآ. نددکت دتمت)ع   مماا نفتما

 ار ،او آن ىاپ در . 236-22/ 2 ،تاثیأ بنا) ک(د توبه د،بو هشد او کفت به م(جت که داو پیشین

 ؛233،230،225/ 2 ،شهتستانى) کتدندمی تکفیت شد،می هکبیت نگ(اها از یکى متتکب که را کسى

  .262/ 22 ار،ألنورابحا ،مجلسى

 هاب ،س(ت هلا نااالماع از بتاى. ستا صوفیه تکفیت اسالم، یخرتا در تکفیت اردمو یگتد از

 بعلى) انددانسته هاقدناز از را نناآ و داده نظت حال  همان(د نصوفیا از بتاى یا صوفیه تکفیت و دات
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 اندنموده تامخالف صوفیه با ،مجلسى نهمچو شیعى نعالما از بتاى که مچ(انه . 62/ 2 ،ح(بلى

 و نعتفا ااب ردوابتا در ىاهوگت س،ااسا ینابت  . 652/693،لحیااعین ،محمدباقت ،مجلسى)

 و نعتفا به بام(تس هایشخصیت و مکاتب و دهنمو ذتخاا مخالف و میزآرنکاا موضعى ف،تصو

 . 62- 6 ،ی تبى) انددهشمت دودمت و ودمطت را فتصو

. تاسا یتاتکفی لفىاس نگتیا الم،سا ینیاد در گتیفت(ه ملاعو از یکى نیز حاضت لحا در

 اات هداش  اباع آنتاق تاایآ از یاهتاظ هایبتداشت و  ص) ینبو س(ت از نناآ اشن ئتاقت

 یااعلم باکت در که یچیز تتینمهم که اندگفته بتاى. نمای(د تکفیت را داو عقیدتى نمخالفا

 به  ص) محمد تحضت متا تکفیت بت شدید صحت ک(د،می گلب داو به را هن(دااو نظت ن،ناآ

 را غلطى تفکت چ(ین . 6 ،مغ(یه) رسدمی منتقاا یا تشهو حد به که حتصى ؛ستا نشاداو از غیت

 ن(د.اوامی کافت )ع  را بیتاهل وانپیت و نشیعیا که یدد توانمی نیز نناآ عتباا بین در

 هایگتوه و تهاشدا دگوو نتاک(و المسا رصد از ارههمو تکفیت مشکل ی(کها بح  حاصل

 یااهوربا و رفکاا یىامحتو تحلیل به هیمابخو ای(که ونبد. اندشده هندرا تکفیت تیغ دم از دییاز

 روانا و پایهبی ااتکفیته باغلا از آنجا که و ش(اسانهسیبآ م(ظت از یمدازبپت هشدتکفیت هایگتوه

 گمع دتاا زاگ یچیز روا،نا یتکفیتها حاصل که ک(یممی رهشاا قعیتوا ینا به ،گتفته رتصو

 و حساسیته، داشدیا هاینمونه. تاسا دهوانب مىالسا تاما رگزاب ةاگامع از نمسلمانا از یک یت

 ستا لىحا در این. ک(دمی دگوشز را اسالم نگها در تکفیت حتبة رواینا کارگیتیبه دنبواطیت

 ست.ا ناکشبهه ردمو هت در تکفیت از بگت(اا بت اسالم یند م(طن که

 سلفیت

 سلوفا، سلفا، یسلف، سلف،: گویدمی م(ظور ابن. است پیشین مع(ای به سلف ریشه از سلفی

 ابن) گیتندهپیشی گماعت یع(ی سلفه؛ و سلیف سلف، گیتنده،پیشی یع(ی پیش گتفت، سالف یع(ی

 . 77: 2929م(ظور، 

 پا. دارد سبقت و تقدم بت داللت که است اصلی ف، ل س: سلف: ))گویدمی فارس ابن 

 عبارات این االل از . سلف ماده اللغه، مقاییا معجم   )اندگ شته که هست(د کسانی سلف

 و است زمانی علمای حتی و تابعین تابعین و تابعین تقدم مع(ای به لغت در سلف که شودمی استفاده
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 هجتی، نخست قتن سه در اسالمی صحابه به نحل و ملل اصحاب و متکلمان اصطالح در همچ(ین

 نسبت زمانی هت شود. ل امی تعبیت صالح سلف به تابعین نخستین از نیز گاهی. است شده گفته سلف

 از کل در پا . 96: 2277ابن فارس،  است ) الف گ شته زمان به نسبت و سلف آی(ده زمان به

 گ شتگان، از تقلید مع(ی به لغوی مع(ای در گتیسلفی که نمود را بتداشتی چ(ین باید فوق معانی

 است. متدگان از کورکورانه تقلید یا پتستیکه(ه

 در را اود گسته، اسالم دین به تمسک که ای استآن، نام فتقه اصطالحی مع(ای در سلفیه

 . 20تا: دان(د )ابن بشت، بیمی صالح سلف پیتو اعمال

 تابعین و صحابه عصت در که شود بیان نحو همان به باید اسالمی عقاید که تقدندمع آنان

 اتح به نباید علما و گتفت فتا س(ت و کتاب از باید را اسالمی عقاید یع(ی است، بوده مطتح

 و عقلی هایاسلوب سلفیون، اندیشه در. بپتدازند گ ارد،می ااتیار در قتآن آنچه از غیت ایادله

 آنان بتای قتآن نص از مفهوم ادله نیز و احادی  قتآن، نصوص ت(ها و ندارند گاهیگای م(طقی

  .25تا: حجیت دارد )ابوزهته، بی

 کلمه این بتای مستقت اصطالحی مع(ای :نویسدمی البوای رمضان سعید محمد دکتت متحوم

 اصطالح این شیم( .است  ص) محمد ما آقای امت یع(ی اسالمی امت این عمت از اول قتن سه همان

 بهتتین» فتمود: مسلم و بخاری نقل به مسعود ابن روایت بت که ب(ا است ادا )ص  رسول فتموده نیز

 پی در که دیگتانی سپا و آی(دمی ایشان در پی که کسانی سپا هست(د، من قتن متدمان متدم،

  .23: 2203)رمضان البوای، « آی(دمی آنان

 سلفیت مکتب -

 .شوندمی ش(ااته گتاییحدی  به که اندیشه و سیته به بازگشت بت (یمبت است مکتبی سلفیت

 .است تیویل و تفسیت هتگونه نفی و روایات و آیات ادا، به تمسک مکتب، این در ویژگی عمده

 از ناپ یتگبتان ضایعه هاآن تتینمهم که گتفت شکل عواملی و علل پی در فکتی گتیان این

 .است دوم الیفه زمان در حدی  کتابت م(ع زا پا احادی  گ(جی(ه رفتنبین

انا،  بن مالک چون افتادی سلفیت پیشگامان که گفت باید سلفیت پیشی(ه اصوص در

 ح(بل بن احمد حدی ی مکتب دوره این .هست(د... و راهوی بن ابل، اسحاق ابی ابن ثوری، بن سفیان

  .2: 2203افت )دهقان، یافته تجسم یو روش سامان اندیشه یک ع(وانبه  392 متولد،)
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 النصره جبهه -

 داعش کمک با و الجوالنی محمد ابو ستکتدگی به 3222 سال در تتوریستی گتوه این

 ع(وان به  القاعده رهبت) الظوهتی ایمن اتف از و گدا داعش از سپا شد، تقویت و تیسیا

 دارد. حضور سوریه اناست 29 از استان 22 در گبهه این. ک(دمی فعالیت سوریه در القاعده نیتوی

 مان(د شیعیان محاصته شتور، افتاد ربایش گ اری،بمب انتحاری، هایعملیات گتوه این میموریت

 بود. حلب استان در الزهتا و نبل

 این گستتش لحاظ به و هست(د گهان کشور 90 از و سوری غیت گتوه این اعضای بیشتتین

 انجام سوریه دولت تضعیف اصوص در کتاتیم ا آن ستکتدگان با آمتیکا ،3222 سال در گتوه

 داد.

 داعش تروریستی گروه -

 گتوه این ستکتده .شد سوریه وارد عتاق در هادرگیتی از بعد 3223 سال در گتوه این

 دیگت با گتوه این شدید ااتالف دارد. سوریه در تتوریست هزار 5 حدود و است البغدادی ابوبکت

 نفت هاده روزانه و تصتف را تتکیه و سوریه متز در . شهت رقهشد هاآن بین گ(  به م(جت هاگتوه

 را سوریه در گتوه این اصلی هدف و کتد اعالم اود پایتخت را رقه و کشید اون و ااک به را

 بیشتتین و دارد تکفیتی سلفی تفکت یک گتوه این. کتد اعالم مسیحیان علویان و شیعیان، با مبارزه

 است. داده انجام اقعت و سوریه در را هاگ(ایت

 امنیت
 اسالم دیدگاه از امنیت

 به هادل»،  30)رعد/« القلوب تطمئن ب کت اهلل اال»فتمای(د: می کتیم قتآن در متعال اداوند

 را محیطی و است گتیزان ناام(ی و اوف و تتس از فطتت، دلیل به انسان «.گیتدادا آرام می یاد

 عبارت اسالم نظت از ام(یت ب(ابتاین. نشود وارد ایادشه اشفتدی و اگتماعی ام(یت به که البدمی

 تحقن سایه در که نحوی به اگتماعی، و فتدی هایفعالیت گهت مطلوب شتایال مجموعه از است

 و گتفته شکل تتکامل و تتصحیح هتچه آفتی(ش، اهداف سوی به هاگیتیگهت شتایال، این

  .2: 2206شود )عاصف،  فتاهم انسان رشد و تعالی به نیل در تستیع اسباب
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است،  یافته روا  هاانسان میان در ادبیات پیدایش ابتدای از که هاییواژه تتینمتداول از یکی

 واژه .گتددمی محسوب بشتی گوامع رفاه و حیات ادامه بتای الزم شتب که است ام(یت مقوله

 و واحد مع(ای دارای آنان ک تا که دارد علمی مکاتب و ادیان در متعددی معانی و تعتیف ام(یت

 .است هم به قتیب

 و است آسودگی آرامش، و ایم(ی بودن، امان در مع(ای به فارسی هاینامهلغت در ام(یت»

)متادیان، « است اوف ضد و قلب آسایش اامی(ان، تتس،بی شدن،بیم بی مع(ای به امن کلمه

2200 :3.  

 ملی م(ظت از ویژهبه ام(یت مقوله از ددیمتع بسیار تعاریف گتفته،صورت هایبترسی در

 توانمی واحد تعتیفی به رسیدن بتای لکن گتفته، صورت معاصت پتدازاننظتیه و دانشم(دان توسال

 :دهیم قتار توگه کانون در را شدهگفته تعاریف در مشتتک نقاب

 متدم گان حف  -2

 ارضی تمامیت حف  - 3

 سیاسی و اقتصادی هایتوانم(دی حف  - 2

 کشور حاکمیت و استقالل حف  - 9

 تهدید

 که ای(جا از .دارد ام(یت مفهوم با عمیقی ت(یدگی درهم که است انتزاعی مفهومی تهدید

. آیدمی میان به سخ(ی نیز تهدید از حتماً گیتد،می قتار عالقه مورد ملی ام(یت و ام(یت موضوع

 و تتسانیدن را تهدید معین فته(  .است ندادعقوبت و تتساندن دادن،بیم مع(ای به لغت در تهدید

 یک در را ام(یت و ثبات بتواند که چیزی هت از عبارت را تهدید لتنت». است کتده مع(ی دادنبیم

)عبداهلل « ده(دمی قتار هدف را ملی م(افع تهدیدات، معتقد است و دانسته اندازد اطت به کشور

  .276: 2207اانی، 

 و ماهیت و داشته بیتونی م(شاء تهدیدات عموماً ای(که ستا مشخص آنچه فوق تعاریف از

 ام(یتی هایشااص آن، نتیجه در که ده(دمی قتار هجمه مورد را سازمان و سااتار یک کلیت

 .شوندمی تضعیف گفتهپیش



 تکفیری بر ناامنی جمهوری اسالمی ایران -تأثیر اندیشه سیاسی سلفی

55 

 تروریسم

 حمالت یا اگتماعی تهدیدات سیاسی، اشونت از استفاده مع(ای به تتوریسم 

 چارچوب، این در دارد. نزدیکی ارتباب نامتعارف گ(  با که گتددمی باز شدهریزیبتنامه

 ع(وانبه اغلب و ندارند تعلن ایشدهش(ااته نظامی نیتوی هیچ به که هست(د کسانی هاتتوریست

 را تعتیف این هاتتوریست اک ت که است حالی در این البته شوند.می ش(ااته یاغی بازیگتان

عبداهلل ) نمای(دمجاهد و یا فدایی معتفی می آزادی، مبارز الب،گدایی را اود هاآن. پ یتندنمی

  .72: 2207اانی، 

 و گهادی سلفیون عمل نتیجه که است اهمیت دارای ما مبح  بتای گهت آن از واژه این

 است. انجامیده تتوریسم به باش(دمی بودنمجاهد مدعی که تکفیتی

 :تتوریسم اگزاء 2-2-7-3

 اشونت -2

 بانیقت -3

 هدف - 2

 انگیزه -9

 بودن غیتقانونی - 5

 مسئولیت قبول - 7

 تتوریستی اقدام عامل -6

 جهاد

 و توان مع(ای به همچ(ین و زحمت و مشقت مع(ای به «گهد و گّهد» ریشه از لغت در گهاد 

  .222: 2272است )اصفهانی،  ااقت

 گان ب ل از است ارتعب گهاد»است:  آمده اسالم مقدس شتع در گهاد اصطالحی مع(ای در

 «اسالم کلمه اعتالی راه در یاغی افتاد یا و مشتکان با گ(  بتای اتیقی مخصوص به مال و

  .32: 2205علی،  مالمحمد)

 و اود ناموس و مال گان، از مسلمانان دفاع: از عبارت است دفاعی گهاد: دفاعی گهاد

  .905: 2272دشمن )امام امی(ی،  تهاگم بتابت در اسالمی هایستزمین
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 سیاسی اندیشه
 در که است عاقل انسان ذه(ی فعالیت از نوعی و تیمل و تفکت فکت، مع(ای به لغت در اندیشه

 به که است عقاید و آرا از ایمجموعه سیاسی، اندیشه. گیتدمی صورت هانادانسته کشف گهت

 .گتددمی مطتح سیسیا زندگی به دادنسامان چگونگی دربارا مستدل و م(طقی عقالنی، ایشیوه

 دربارا اویش محیال اساسی هایپتسش به دادنپاسخ سیاسی، اندیشه به پتدااتن دلیل اصوالً 

 کتد؟ پیتوی حکومت از باید چتا ک(د؟ حکومت باید کسی چه است، سیاسی مسائل و امور

  .27: 2205کتد؟ و... )فوزی،  اتخاذ گامعه اداره صحیح بتای تصمیم توانمی چگونه

 فقهی مبانی پایه بت اگت و سیاسی فلسفه گتدد، مطتح فلسفی مبانی بتاساس اگت سیاسی هاندیش

 یافتن سیاسی، اندیشه هدف .گیتدمی نام سیاسی کالم یا و سیاسی فقه شود، مطتح کالمی یا و

  .26: 2202بشیتیه، )گامعه است  بهتت اداره و سیاسی حوزه بتدن کارآمدیباال بتای هاییراه

 دین
 قضا، رسم و حکم :مع(ی به مختلف ملل لغات فته(  در ولی است، عتبی گتچه دین هواژ

 هایاستعمال و عتبی لغات فته(  در و است آمده ... و م هب، همبستگی و عادت، شتیعت و

انقیاد،  و تسلیم ب(دگی، و شتیف، ااعت قانون حساب، گزا،: گمله از زیادی معانی نیز قتآنی

 مع(ای اما است. آمده اداپتستی و توحید و پتستیبت و شتک م،اسال ملت رویه، و روش

 و علمی هایدستورالعمل و عقاید :از عبارت است اباابایی عالمه دیدگاه از دین اصطالحی

 و عقاید این دانستن .اندآورده بشت هدایت و راه(مایی بتای ادا اتین از  ع) پیامبتان که ااالقی

 .است گهان دو در انسان بختیاوش سبب دستورها این انجام

 دنیوی صالح و سعادت که است دنیوی زندگی در ایویژه دین روش دیگت، تعتیف در

 رو این از .ک(دمی تیمین او گاودانی حقیقی حیات و ااتوی کمال با همتاه و هماه(  را انسان

زاده و وید )ابتاهیمگ پاسخ نیز انسان دنیوی نیازهای به که ای باشدبتگیتنده در تعتیف است الزم

  .32: 2202علی نوری، 

 اسالم مذاهب پیدایش

 از پا اسالمی امت ستنوشت به حضتت آن که است نکته این )ص  بیانگت ادا پیامبت سیته
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 و یکپارچگی بتای محوری توانستمی موضوع، دو ابع با ایشان تالش و داشته فتوان توگه فوتش

 سیاسی رهبت معتفی :الف. بتدارد میان از را ااتالف و دستگیدو زمی(ه و آورد فتاهم اسالم اتحاد

 متگع گزی(ش :ب. نماند باقی ایشبهه هیچ که ایگونهبه آن مصداق تعیین و اود از بعد امت

 علی زاده،ابتاهیم) باشد دین احکام و حقاین میان در امت پ(اهگاه تا گویا و صتیح شکل به علمی

  .236: 2205نوری، 

 ادیان سایر و اسالم در مختلف هایفرقه ایشپید دالی(
 سالیق و افکار اختالف و فکری ضعف -

 در هاآن بتگسته نقش و افکار و روش و هاسلیقه روحیات، در هاانسان فتدی هایتفاوت

 دالیل حی  از افتاد ل ا .است بدیهی دی(ی، مسائل از متفاوت هایبتداشت و هانظتیه ااتالف

 .دارند متفاوتی هایگتایش و هابی(ش ها،بتداشت تتبیتی؛ اقلیمی شتایال وراثت، چون مختلفی

 تتینمهم از یکی اعتقادی مسائل حل در هاانسان از بتای فکتی محدودیت دیگت، سوی از

 رسالتش، کوتاه مدت در  ص) رسول حضتت ای(که به توگه با نیز اسالم است. در ااتالفات دالیل

 را باشد، کار معصوم که گانشی(ی بود الزم روازاین نیافت، ب رامطال همة تفصیلی بیان فتصت

 ااتالفات و نشد گونهاین که دهد ادامه نبوی س(ت و قتآن معارف تبیین و مسلمین امامت ع(وانبه

 . 232: 2203شدت یافت )شاکتین، 

 اجتماعی سیاسی تحوالت و هاانگیزه -

 پیوستگی این .است بوده دوسویه همواره م هب و دیانت با مدارانسیاست و سیاست پیوند»

 در هم و داد نشان فقهی و سیاسی کالمی، هایاندیشه و هافتقه روا  و ظهور در هم توانمی را

 . 32: 2203فتمانیان، )« هاآن سقوب احیاناً و الن

 و هافتقه ایجاد به اود اهداف به رسیدن بتای که اندبوده تاریخ اول در بسیاری سیاستمداران

 اند.آورده روی م هبی گوناگون هاینحله

 سنت و کتاب از برداشت اختالف -

 از هافتقه شدنمتمایز آن، پی در و کالمی مجادالت و مباح  رشد اصلی عوامل از یکی

مطهتی  شهید. است بوده س(ت و قتآن از مختلف هایاندیشه صاحبان بتداشت ااتالف یکدیگت
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 را آن تواننمی باز باشد، غت  بدون اندازه هت قتآن از بتداشت» :فتمای(دمی اصوص این در )ره 

 تعبیتات گاهی که است این قتآن معجزات و اصایص از که چتا کتد، عتضه و فهمید یکسان

 . 229: 2202)مطهتی، « فهمید مع(ا چ(دگونه هاآن از توانمی که آوردمی ایگونهبه را اودش

 ص ) پیامبت از پا معتزله و اشاعته اوار ، شیعه، پیدایش: گفت توانمی اساس همین بت

 . 35: 2203فتمانیان، )بتداشت بوده است  ااتالف این از ناشی

 ایقبیله قومی تعصبات -

)ص   اکتم پیامبت سپاریااک و رحلت از پا مسلمانان ااتالفات در توانمی را عامل این

 گانشی(ی تعیین در مهاگتین، و انصار از یکهیچ تاریخی، شواهد بت ب(ا. »کتد مشاهده وضوحبه

 گتوه هت سخن بلکه نگفت، سخن امت مصلحت )ص  از ادا رسول س(ت و قتآن از ص ) پیامبت

 اوس قبیله دو انصار میان در چون دیگتی؛ نه است اویش حن  ص) پیامبت گانشی(ی که بود این در

 این شدند، غالب لی مهاگتینداا ااتالف همین دلیل به بتااست(د، رقابت به درون از ازر  و

: 2203)شاکتین، « آورد پدید مسلمین کالمی و سیاسی اندیشه در ب(یادین ااتالفی ستعت به مسئله

239 . 

 جمهوری اسالمی ایران های کشورهای سلفی در ناامنیتأثیر جریان
ت ابتدا های کشور ایتان، ابتدا الزم اسهای سلفی در ناام(یشدن تیثیت گتیانتتبتای روشن

 ها به شتح زیت است:تتین آنکه مهم های سلفی موگود در  .ا.ا را بتشماریمگتیان

 های موگود در کشور:گتیان

 تبلیغی مشی با سلفی هایگتیان -2

  حاگی دلشاد)تبلیغی  گماعت -

 تبلیغی وهابیت -

  ناصت سبحانی)ایتان  المسلمین ااوان -

  زادهاحمد مفتی)القتآن  مکتب -

  مالزاده وعبدالعزیز مالزاده احمد)شما  ورایش -

 افتاای و گهادی سلفی گتیانات -3
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 ایتان: غتب -الف

 الدینصالح احفاد گتوهک -

 انصاراالسالم -

 کتدستان کتائب -

 اوار  -

 شتق ایتان: -ب

 گهاد و توحید -

 انصارالس(ه -

 انصار حتکت -

 فتقان -

 ایتان صحابه سپاه -

 ایتان االبان -

 اهللگ(د -

 . 2233گیش العدل )نوحی: -

های نحله به ایتان، ابتدا نگاهی در ت(درو سلفی هایگتوه تفکت اثت دادننشان بتای ادامه در

 و ناام(ی بیشتتین که آنان تتیناطتناک سپا به اقدامات اندازیم وسلفی فعال در کشور می

 ک(یم:می اشاره آوردند بار به کشور شتق گ(وب در را گ(ایت

 تیانات سلفی فعال در ایتانگ

صورت یک شکل ه(دسی چهارگوش فت  اگت گغتافیای گمهوری اسالمی ایتان را به

ک(یم، نیمی از آن که به نیمه شتقی معتوف است شامل گتیانات س(ی م هب ح(فی مسلک و نیمه 

، غتبی آن شامل گتیانات س(ی م هب شافعی مسلک است، حال با این توضیح به تشتیح گتیانات

 پتدازیم.مبت(ی بت نوع مسلک می بتاساس گغتافیای محل سکونت و

 الف  گتیانات س(ی سلفی شتق کشور

 سلفیت توحیدی که شامل: -2

 که متکزیت آن در کشور نتوژ است.  شورای متکزی س(ت )شما -
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شورای راهبتدی اهل س(ت که رهبتی آن بت عهده مولوی عبدالحمید امام گمعه زاهدان  -

 است.

 اهل س(ت سلفی تبلیغی شامل: -3

 وهابیت که متکزیت آن در کشور عتبستان سعودی است. -

گماعت تبلیغی که متکزیت آن ه(دوستان و شهت دهلی نو بوده و در ایتان عمدتاً محل  -

های ای از اتین پایگاهصورت گستتدهفعالیت آن معطوف به مسجد مکی زاهدان است و به

 باش(د.ای به تبلیغ مشغول میماهواره ای(تتنتی و تیسیا چ(د شبکه

 اهل س(ت سلفی گهادی شامل: -2

 االبان -

 القاعده -

دلیل ای(که این دو گتوه با هدف مبارزه با اشغالگتان گهان اسالم بخصوص شوروی سابن  به

شتق کشور را به  هایی از اهل تس(نصورت عمده ایفو آمتیکا تیسیا گتدیدند، توانست(د به

 ب ک((د.اودشان گ 

 اهل س(ت سلفی تکفیتی شامل: -9

 داعش -

 نزال -

 گ(داهلل -

سازی داشته و اولویت اودشان را پاک  ها اعتقاد به گ(  درون تمدنی )اسالماین گتوه

  .2233اند )نوحی: گهان اسالم از متتدین و م(حتفین اعالم کتده

 :گ(داهلل

 شد. اندازیراه قومی و یم هب حقوق تیمین شعار با و 2203سال  در گتوهک این

 هاسال از پا که بود گتوهک این ستکتده ریگی، اایفه از عبدالمالک )عبدالمجید  ریگی

 از پا و دستگیت 00 سال در ایتان انتظامی و نیتوهای ام(یتی گتیز و تعقیب و تتوریستی اقدامات

 .شد االر  اعدامفی افساد و محاربه اتهام به 22/2/03 در محاکمه

 ااصی تتوریستی فعالیت گتوهک این ریگی عبدالمالک اعدام با ای(که با حاضت الح در
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 با را اویش فعالیت ریگی، گای به بلوچ ظاهت محمد گایگزی(ی با کماکان لکن است، نداشته

 دهد.می ادامه ایتان علیه پاکستان در حضور

 اعتتافات و دموگو مست(دات بتاساس گ(دالشیطان گتوهک و ریگی عبدالمالک ای(که با

 ویژهبه غتب شدید حمایت مورد شد، پخش ایتان اسالمی گمهوری سیمای از که اودش

 متدم کشتار در گتوهک این فجایع عمن دلیل به لکن داشته؛ قتار آمتیکا ااالعاتی هایستویا

 در  به مجبور آمتیکایی بلوچستان، سیستان و استان مساگد اتدسال نمازگزاران حتی و گ(اهبی

 های تتوریستی گتدید.میالدی در لیست گتوهک 3222سال  در گتوهک این نام

 شود،می محسوب ایتان سلفی تتوریستی گتوهک تتینبزرگ و تتینعمده که گ(دالشیطان

 شد. متتکب را زیادی تتوریستی اقدامات

 به دهه، یک به قتیب اول در اویش گ(ایتکار همدستان سایت و ریگی عبدالمالک

 پا انتظامی و نظامی ام(یتی، نیتوهای اقتدار با که پتداات(د کشور شتق گ(وب م(طقه ازیسناامن

 به شوشتتی، شهید ستدار توسال ام(یت سازیبومی اتح انجام و ریگی عبدالمالک دستگیتی از

 کمی ستاوان در گتوهک اایت اقدام لکن بود؛ شده حاکم م(طقه در م(اسبی ام(یت حمداهلل

 .ساات اواهد مواگه مشکالتی با را ما ظاهتاً و است ک((دهنگتان

 ب  گتیانات س(ی سلفی غتب کشور

 اهل س(ت سلفی اصالحی شامل: -2

 گمعیت دعوت و اصالح -

 مکتب قتآن س((د  به ستکتدگی سعدی قتیشی -

 مکتب قتآن کتدستان به ستکتدگی حسن امی(ی -

انش نوی(ی از سلفیت هست(د که این تفکت سلفی با ادغام علوم گدید و قدیم به دنبال او

گتی های تکفیتی را بتاتف نموده است و شیوه متتقی از سلفیماندگی سایت گتوهتحجت و عقب

  .2233دهد )نوحی: را ارائه می

 اهل س(ت سلفی گهادی شامل -3

الدین فت  معتوف مال به ستکتدگی نجم  انصار االسالم )گ(د االسالم و انصار الس(ه -

 کتیکار
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سلفیت گهادی س((د  با محوریت مال کاوه شتیفی )معتوف به ابوبکت  و فتهاد رحیمی  -

 )معتوف به امیت فتهاد که اعدام شد 

توسال فتدی به نام اسماعیل از اتباع  2200ماه گهاد که در بهمن گتوه نوظهور توحید و -

 عتاق تشکیل شد.

 از: های سلفی غتب کشور عبارت استهای گتوهبتای از فعالیت

 زدن بقاع متبتکهآتش -

 06م(ظور اتید تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال ها بهستقت مسلحانه از االفتوشی -
 

که  نگارنده است شخصی هایبترسی و مطالعات مجموعه از آیدمی قسمت این در آنچه

 پتدازم.ااتصار به بیان آن میبه

 سایت نظیت اویش زبانانهم و دی(انهم از ایتان در سلفی متگع هایگتوه ای(که به نظت

 و اندبوده ناموفن اویش افکار توسعه و تستی در ل ا باش(د،نمی بتاوردار اویش هایگوالنگاه

 ویژهبه و متزی هایاستان در البته. باش(د داشته توفیقاتی قطعاً نخواه(د توانست نیز آی(ده در

 داشته تحتکاتی بتوان(د است ممکن دارند، انیزب و م هبی هایقتابت هاآن که در هاییاستان

 اقدامی لکن اند،داشته تتوریستی اقدامات هاهمان استان در بیشتت هم تاک(ون ای(که کما باش(د؛

 .نیست تصورقابل ایتان بتای شاهدیم؛ را سوریه کشور در امتوز که آنچه به شبیه فتاگیت

 عاشن و متدین متدم میلیونی، متدمی بسی، وگود ام(یتی، و نظامی مقتدر سااتار وگود البته

 .بود اواهد قبلی دالیل مکمل نیز میهن و انقالب

 که اندشده متحمل را توگهیقابل هایشکست افغانستان و عتاق سوریه، در سلفیون امتوزه

 میدان در شکست یا پیتوزی صورت 3 هت در که دان(دمی آن عامل را ایتان موارد از بسیاری در

 تتوریستی اقدامات وسیلهبه و ایتان از بخواه(د است ممکن را هاشکست این انتقام هانآ گ( ؛

 ایتان از ای(ک هم که القاعده هایم(ظومه از یکی توسال اقداماتی. بگیتند مقطعی یا و ایم(طقه

 یستیتتور اقدامات بود؛ متصور توانمی را نمای(دمی استفاده بعضاً هم نفتات تتانزیت و عبور بتای

 پتتتدد هایایستگاه در عمومی کشتار همچ(ین و م هبی و نظامی و سیاسی مسئولین تتور همچون

 و... .
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 چیست؟ افراطی در ایرانسلفیون  سیاسی اندیشه تأثیر
افتاای در  سلفیون سیاسی اندیشهشده، وتحلیل دادها و مطالب ارائههمچ(ین بتاساس تجزیه

شده با کارش(اسان و متخصصین حوزه فکتی و های انجاممصاحبهو با توگه به ایتان به شتح زیت 

 مبانی اندیشه سلفیون افتاای تکفیتی نتای، زیت استختا  گتدید:

تکفیتی  –ابعاد و پیامدهای اگتماعی، فته(گی و ایدئولوژی حاصل از عملکتد گتیان سلفی 

نکته گتفته و د بترسی قتار ای و میزان اثتپ یتی آن بت ام(یت گمهوری اسالمی ایتان مورم(طقه

: استرو با اطت روبه سلفیون افتاایمهم در این بترسی آن است که کشور ما از دو بعد از اتف 

ها های گستتده آنها  و بعد دوم ستزمی(ی )فعالیتبعد اول، ایدئولوژیکی )تبلیغات ضد شیعی آن

 ق . متز با ایتان یع(ی افغانستان، پاکستان و عتادر سه کشور هم

های تتوریستی که در داال ایتان و نواحی ااتاف افزایش م(ازعات گتوه ،های اایتای سال

. بستت داالی گ اشته استتیثیت آن در کشورهای همسایه تشدید شده است، بت ام(یت ملی ایتان 

های بتای گتوه کهاوریبهگتدد، می در ایتان باز م هب س(یهای این فتای(د به وگود اقلیت

تتتیبات ام(یتی »در  مستقیماًهای سیاسی ا نظامی دهی تشکلبا سازمان وهابی و سلفیفتاای ا

اند و بیشتت از ابزار و شیوه مبارزاتی غیت قانونی مان(د عملیات انتحاری، وارد شده« ایم(طقه

ک((د. یکی از گیتی، قتل، ست بتیدن و پخش آن در ای(تتنت استفاده میگ اری، گتوگانبمب

ای در های ظهور این رادیکالیسم گدید در چ(د سال گ شته، ظهور تتوریسم فتقهتتین نشانهمهم

 .گتوه عبدالمالک ریگی )گ(داهلل  است نواحی شتقی ایتان،

 حوزه و ایتان بتای غتب آسیا در عتاق اور کلی ژئوپلیتیک کشوراز اتف دیگت به

های مبت(ی بت اندیشه دولت گدید تیسیا بتاینب(ا است؛ بتاوردار باالیی اهمیت از فارسالی،

م(طقه  دیگت کشورهای به تهدید و اطت صدور و دومی(و یک آغاز عتاق، تکفیتی در –سلفی 

ثبات  است و چون ام(یت و ثبات ایتان در گتو ام(یت و اصوص گمهوری اسالمی ایتان بودهبه

 واگد ، بتای گمهوری اسالمیداعش در آن ظهور اصوصبهتحوالت عتاق عتاق و م(طقه است، 

 اتفی اشغالگتان آمتیکایی به بهانه مبارزه با داعش تالش ، زیتا ازاستتهدیدات نوی(ی  ابعاد

اماکن مقدسه شیعه و ، از اتف دیگت دوباره حضور نظامی اود را در عتاق ت بیت نمای(دک((د می
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کفیتی قتار دارد. بتای م(اان در معت  تهدید گتیانات سلفی ت ایاور فزای(دهبهشیعیان عتاق 

ااالعاتی و تتوریستی علیه گمهوری  هایعملیاتم(اان پشتیبانی بتای  ع(وانبه توان(دمیعتاق 

با تحتیک  عتاقهای تکفیتی به بطن رادادهای ورود تتوریستاز اتف دیگت  .اسالمی بکار رود

واگتایانه نسبت به حکومت  نشین غتب ایتان که دارای تفکتاتاقوام اهل تس(ن در م(اان س(ی

بودن حاکمیت گامعه اسالمی هست(د و متکزی گمهوری اسالمی ایتان بوده و معتقد به شورایی

های مان(د حزب دمکتات کتدستان ایتان و... تهدیدی ایجاد فضای م(اسب گهت فعالیت گتوه

توان به این یان شد، میبود. با توگه به مواردی که ببتای ام(یت ملی گمهوری اسالمی ایتان اواهد 

تکفیتی تهدیدات بتای م(افع ملی و تمامیت ارضی ایتان را  -نیتوهای سلفی  نتیجه رسید که وگود

 پی اواهد داشت. در

 گیرینتیجه

 افتاای، سلفیت م هبی و سیاسی اندیشه ای(ک هم این است که داده رخ واقع در آنچه

 حتبی کافت به مجاز را هاآن که است داده مجهول مسلک این معتقدان و اتفداران به را دستوراتی

 سال 22 در ااورمیانه در م(طقه ااصه و اسالم گهان در شیعیان ویژهبه مسلمانان سایت نمودنقلمداد

 و ماهیت دانستن بتای. بشمارد واگب و گایز را آنان قتل که پدید آورده را شتایطی و نموده اایت

 فقهی و کالمی م اهب ابتدا تس(ن، اهل م اهب از آن بتآمدن دلیل به مجهول، مسلک این هویت

 بتآمده کجا از فکتی گتیان این ریشه که بدانیم تا دادیم قتار مختصتی بترسی مورد را تس(ن اهل

 ح(بل بن احمد آراء بستت بت سلفیون نطفه که گتدید مشخص گتفته، صورت هایبترسی در است؟

 مسیت ادامه در و گتفته شکل است نیز ح(بلی م هب بانی که حدی  اصحاب اندیشم(دان از یکی

 .است یافته بیشتتی قوام تیمیه ابن توسال اندیشه این تاریخی

 بن احمد م هبی هایآموزه واقع در را گتیسلفی فکتی هایزمی(ه شد، مطتح که اورهمان

 در تیمیه ابن ظهور با اما بود؛ کتده فتاهم داد،می دست به رای، اسالم از گتاتت نفی قتائتی که ح(بل

 نخست متحله توانمی را متحله این حقیقت در. گتفت شکل تفکت این اصلی شاکله هفتم قتن

 مسثتتتین وی، از پا. گ اشت« تئوریک گیتیشکل»متحله  آن را نام و دانست تفکت این نض،

 شیخ تچ(ده .است عبدالوهاب بن محمد گتیسلفی تفکت استمتار و تطور، تحول سیت فتد در
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 گتدید باع  تفکت این احیای بت وی لجاگت و اما اصتار نیافزود، قبلی هایاندیشه بت چیزی محمد

 ایاندیشه .شود کشیده بیتون کتاب هایقبتستان از و تیمیه ابن آثار الیالبه از افتاای گتیسلفی

 دست شیعه به و س(ی علمای سوی از متعدد هایردیه نگارش دلیل به قتن 9حدود  اول در که

 و گتدید احیا تتافتاای شکلی به و عبدالوهاب محمد توسال دیگت بود، بار شده سپتده فتاموشی

 گز نیست چیزی شود،می مشاهده افتاای سلفی هایاندیشه صدر در امتوز که ایاندیشه آن

 تکمیل مدو توان متحلهمی را دوازدهم قتن در پیتوانش و عبدالوهاب محمدبن اقدامات .وهابیت

 نامید.« تطبین و اگتا»متحله  گتیان، یع(ی این

 گتدید افتاای و اعتدالی سلفی گتیانات آمدنوگود به باع  روندها این ماحصل هتحال به

 افتاای سلفیون .دارند چشمگیت و فعال حضوری غتب آسیا ویژهبه اسالم گهان در هم ای(ک که

 ااوان یمن، سلفیون زیدیه ه(د، سلفیون قاره شبه دیوب(دیه افتاای عتبستان، سلفیون وهابی

 .مصت قطبی سید گهادی و افتاای و سلفیون مصت المسلمین

 ل ا و بود ح(بل بن احمد م هبی و فقهی آرا از گتفته نشیت گتی،سلفی اندیشه که شد بیان

 ه، محمدتیمی ابن هایاندیشه به و مطتح ح(بل بن احمد از تتتیب به را اندیشه این هایشااص اهم

 یوسف چون افتاای هاینئوسلفی و الظواهتی ایمن قطب، سید رضا، رشید عبدالوهاب، بن

 .رساندیم قتضاوی

 مسلمانان تکفیت است، تحقین این در ما نظت مورد که افتاای سلفیون تفکتات اصلی شااصه

 قهتآمیز قیام و مسیحیان و یهودیان نظیت الهی ادیان سایت پیتوان و گ اربدعت اودشان اصطالح به

 در مسلمین ااات رنجش موگبات تاک(ون آنچه شکبی .است آنان علیه اشونت اعمال و

 م هبی هایاندیشه از بتآمده که است شااصه همین است، افتاای سلفیون آمیزاشونت رفتارهای

 .است آنان سیاسی و

 کفار با بایستی و افتندک شیعیان ویژهبه مسلمانان سایت اندمدعی هاآن که شد بیان تفصیلبه

 با م(کت از نهی و معتوفامتبه اصطالحبه و شمشیت به بتدندست ل ا .کتد رفتار قهتآمیز

 هایانسان اون ریختن باع  امتوز به تا که ما است بح  بیتشاه سلفیان، توسال گزارانبدعت

 .است شده اکشوره آن در ناام(ی نتیجه در و اسالمی بالد در فتاوانی گ(اهبی و مسمن
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 سوی از ااورمیانه در ویژهبه اسالمی کشورهای در امتوز که متعددی بارگ(ایت اقدامات

 سپاه الشیطان، انصار گ(د االبان، القاعده، نظیت سلفی تتوریست هایگتوه یع(ی تفکت، این بانیان

 با مبارزه یع(ی هبهان همین به داعش و ... عزام، انصارالس(ه، عبداهلل گتوهک ال(صته، گبهه صحابه،

 شتایطی گیتد،می صورت ادا رسول صالح سلف مسیت از مسلمانان اتو  و اسالم دین در بدعت

لب(ان،  ایتان، عتاق، سوریه، چون کشورهایی ویژهبه م(طقه این در پایدار ام(یت که آورده پدید را

 .است کشانده بحتان هب را هاآن از بتای وضعیت و نموده تبدیل ناام(ی به و ... را افغانستان

 عتبستان، بحتین، سوریه، لب(ان، افغانستان، پاکستان، ایتان، در تاک(ون گ(ایاتی قبل سال 22از 

 حتی گ(اهبی انسان هزاران اون آن ای که گتفته صورت تفکت این پیتوان توسال چین و عتاق

 .است دهگتدی سلب هاآن ام(یت و است شده ریخته زمین بت دفاعبی کودکان و زنان

 :کتد بیان زیت شتح به مسلمان کشورهای در توانمی را آنان ناام(ی ایجاد هایشااص

 علیه هاییردیه که کسانی ویژهبه مسلمان، سیاسی و م هبی علمی، هایشخصیت تتور -2

 البوای رمضان شهید عالمه نظیت اند،نوشته آنان

 هایدسته ها،حسی(یه مساگد، نظیت م هبی تجمع متاکز در مسلمانان رحمانهبی کشتار -3

 انتحاری هایعملیات و گ اریبمب اتین از ..و. عزاداری

 ست، بتیدن نظیت ممکن شکل تتینوحشیانه به شدهتکفیت مسلمانان رحمانهبی کشتار -2

 و... سوزیزنده بدن، کتدنم له

 دار ا(اب وسیلهبه هاآن مجازات و کودکان ست بتیدن -9

 بالعکا و فتزندان گلوی مادر و پدر ست بتیدن -5

 مسلمانان نوامیا به تجاوز -7

  شدهبتیده ستهای با فوتبال بازی) شدگانکشته ابدان به حتمتیبی -6

 انتحاری عملیات و انفجار اتین از شیعیان مقدسه اماکن و هازیارتگاه تختیب -0

 گهاد قالب در را اویش باراشونت اعمال و گ(ایات افتاای، سلفیون ای(که تیمل قابل نکته

 غتبی، اندیشم(دان و مسلمانان علمی نظتیات بتاساس که است حالی در این اما نمای(د؛می توگیه

 - «گهاد و تتور»تتوریستی است. باید گفت که بین  و نامشتوع اقدامات دسته از سلفیون اقدامات
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 دارد؛ وگود عمده تفاوت نشان؛ یکبود باراشونت در تشابهاتی وگود علیتغم« انتحار و استشهاد»

 وان؛ و ناموس دین، حف  بتای دشم(ان و اشغالگتان مقابل در است تدافعی اقدام استشهاد و گهاد

 ای(که است مبتهن آنچه تعتیف این با. است مظلوم و دفاعبی افتاد حتیم به تجاوز تتور و انتحار اما

ایتان،  کشورهای در ااصه متعددش هایاهشا و القاعده چون افتاای سلفی هایگتوه اقدامات

 اسالمی گهاد وگههیچ به و شودمی ارزیابی سوریه نظیت تتوریستی، اقدامات دسته از عتاق و لب(ان

 بهانه به مجهول مسلک این که نمای(دمی گهاد یکدیگت علیه مسلمانان مگت. گتددنمی محسوب

 افتاای سلفیون سیاسی اندیشه که آنجایی از دامها در اند؟!افتاده اسالم گهان ام(یت گان به گهاد

 اسالمی م اهب درون از زندمی رقم را هاآن گهادی اصطالح به اقدامات و سیاسی رفتارهای که

 به سه نوع اندیشه سیاسی رسیدیم که عبارت(د از: است، آمده پدید

شمشیت و چه با اواست نظام استیال: ب(ا بت عقیده تفکت وهابی، مشتوعیت حاکم گامعه چه با  -2

عموم متدم بت ستکار آید، مشتوع است و اااعت از آن بتای همه واگب و مخالفت با آن 

اور مشخص در حتام است. در عصت حاضت این تفکت در گغتافیای شبه گزیته عتبستان و به

 به روش پادشاهی اگتایی شده است. کشور سعودی و

تفکت دیوب(دیه معتقد به آن است، الیفه بتاساس روش  نظام االفت: در این رویکتد سیاسی که -3

های اسالمی در بالد که الیفه از اتین امارت شود و الزم االتباع استصدر اسالم انتخاب می

نماید. بت این اساس، هتیک از کشورهای اسالمی فعلی بخشی از مسلمان اعمال االفت می

تورات االفت است. این تفکت امتوزه بیشتت مجموعه تحت امت الیفه بوده و ملزم به اگتای دس

 قاره ه(د روا  دارد.در شبه

باشد، شورایی های ااوان المسلمین در مصت مینظام شورایی: در این نظام که مبت(ی بت اندیشه -2

پتدازند و در عین حال ع(وان شورای حل و عقد، به انتخاب الیفه میمتشکل از علمای دین به

وظیفه قضاوت و )، شورای قضایی  گ اری)وظیفه قانون (اوین شورای افتاءسه زیتمجموعه با ع

دارد. در این مدل   وظیفه تطبین قوانین و مقترات با شتع)و شورای ت(فی    بتقتاری عدالت

 ک(د.ع(وان نهاد اگتایی االفت عمل میالیفه به
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 و زدیم محک شیعه و س(ی مسلمان علمای سیاسی اندیشه با های سیاسی افتاای رااندیشه

 مسلکی ای انحتافی،اندیشه را آن تس(ن، اهل ویژهبه مسلمان علمای اک ت که کتدیم مشاهده

 اند.کتده قلمداد اطتناک تفکتی و مجهول
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